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Hej!

Har ni börjat försådden

ännu? Det har jag - om
än blygsamt. ''Tiny
Tim" (= Pyttelille Tim
på svenska) heter körsbärstomaterna som jag
ska försöka vårda och
I
vattna så att det blir
röda och söta. De pyttesmå fröna försvann
I nästan mellan fingrari na innan jag hann få
!I
ned dem i jorden. Jag
kan inte skryta med att
I
I jag har gröna fingrar
och jag är definitivt
ingetodlingspro ffs.
Varje år har jag mycket
i
I
goda ambitioner att
I
odla egna morötter, sal'
- I !ad, persilja osv. Det
brukar oftast sluta inI
I
nan det ens har börjat,
I
alltså att jag inte hinner få ner fröna i jorden
innan det är för sent.
Men i år verkar det ta
sig. Det hoppas jag att
\ de små tomatskotten
också-kommer att göra
som precis har kikat
upp i sina krukor.

ÅSENBADET 2022
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Nu börjar vi längta efter sommar, sol och bad.
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GLAD PÅSK
tillönskas Åsen-Nytts
alla läsare.
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Åsens SK och den lilla badgruppen med ideella krafter jobbar för
att Åsenbadet ska kunna hålla öppet även i sommar. Som ni säkert förstår ligger en hel del jobb bakom :pied förberedelser ,
genomförande och efterarbete. ·
Din hjälp behövs också för och att vi alla ska kunna njuta av en
härlig badsommar på Åsenbadet. Det handlar till exempel om
hantverkshjä lp, bemanning, städning, gräsklippnin g och såklart
ekonomiska bidrag. Alla bidrag är välkomna, stora s_o m små.
Swishar gör du på nummer 1234 89 89 12.
Har du inte Swish går det bra att betala in till
bankkontonu mmer: 8166-170419 9 695-5.
Märk betalningen med Åsenbadet 2022.

Tack för just ditt bidrag!
P.S. Har du frågor eller vill du anmäla
ditt intresse att hjälpa till
ring Kjell, 070-2583440

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt
kommer ut i slutet av april.
Lämna ditt bidrag senast 25
april i brevlådan
Brunnmyrvä gen 18, på Messenger eller via e-post:
ing-marie.be rgman
@outlook.com
- --- - - - -

Åsens Blomste rfond
håller årsmöte
onsdagen den 4 maj 2022
kl. 18.00 i Trappmasgå rden.
Sedvanliga
årsmötesförh andlingar.
Hjärtligt välkomna!
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Asens SK
Härmed får Åsens SK rikta ett stort och varmt tack till alla som ställde upp
för klubben och hjälpte till vid Vasaloppskontrollen i Mångsbodarna
under Öppet Spårdaga rna, Stafettva san och Vasaloppet och även till dem
som visade in skidlöpare i olika startfållo r vid Vasalopp sstartern a
och serverade löpare vid Vasaloppskontrollen i Oxberg
under de olika loppen år 2022.
Tack vare era berömvä rda insatser, som ger ett viktigt ekonomiskt tillskott
till vår förening, kan vi hålla skidspår, ishockeyplan och fotbollsplan i skick
till glädje för barn, ungdomar, Åsenbor, älvdalingar
och övriga besökare i vår vackra bygd.
Åsens SK

Åsens Hembygdsoch Släktforskningsförening
håller
ÅRSMÖ TE

onsdagen den 27 april 2022 kl. 19.00
i Åsens bystuga.
Föreningen bjuder på fika och
Sven Hedberg visar film.
Ärenden enligt stadgarn a

Välkomna! I Styrelsen

Åsens SK
håller
ÅRSMÖTE

torsdagen den 28 april 2022 kl. 19.00
i Åsens bystuga.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Fika
Alla hjärtligt välkomna.

Åsens SK/ styrelsen

I

KLURINGEN nr 3 2022
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@telia.com, senast 15/4 2022.
En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare publiceras i
nästa nummer av Åsen-Nytt.
Vågrätt
1. By

2. Är nollor

2

1

4

3

5

3. Beredd

1

4. Bestraffade
S. Räckan

2

Lodrätt

3

1. Samlingar

4

2. Kan hot vara
3. Spelad
4. Skallade

5

5. Växer i vatten

Vinnare i Kluringen nr 3 2022 blev Sten Urdh, Åsen,
som belönas med en trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 2 i Åsen-Nytt nr 2 2022
Vågrätt

Lodrätt

! .Området

1.Hästdjur

2. Dam

2.Tröjan

3. Stjälkar

3. Anletets

4. Fransk motocrossförare

4. Etiopisk frukt

5. Pensionat

5. Lägga
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Asens SK

Källa: Uvboets hemsida 2015-05-03

Åsens Skidklubb önskar gamla som nya medlemmar välkomna att lösa medlemskort för år 2022.
Genom att lösa medlemskort godkänner du att Åsens SK får upprätta medlemsmatri kel med ditt
namn, adress och födelsedatum. Du bidrar även till att Åsens SK kan hålla skidspår, ishockeyplan och
fotbollsplan i ordning för olika aktiviteter. Målsättningen är att Åsens SK kommer att stå som
ansvarig förening för Åsens tempererade utomhusbad även under sommaren 2022. Vill du stödja
klubbens verksamhet kan du betala in ett bidrag till:
Åsenbadet:

Swishnr: 123 489 8912 Kontonr: Swedbank 8166-170419 9695-5

Fotboll och övrig verksamhet: Swischnr: 123 545 90 11 Kontonr: Swedbank 8166-176406 6 808-8,
Bankgiro: 5456-0313. Skriv vad inbetalningen avser.
För att underlätta vid bidragsansökningar och upprättande av medlemsregister vill vi att du skriver
namn, adress och födelsedatum på inbetalningskortet vid erläggande av medlemsavgiften.
Medlemsavgif t för Åsens SK 2022.

Bankgironr: 5456-0313

Ungdom 0-15 år

so:-

Swishnummer: 123 545 90 11

Senior från 16 år

100:_

Märks med: Medlemsavgif t 2022

Familjekort

250:-

ÅSENS SK

Åsen .cu.c,

79690 ÄLVDALEN

Var god vänd I

Åsens SK Information
Åsens Skidklubb bildades söndagen den 18 februar i 1923.
Redan följand e söndag hölls den första träning ~ävling en.
Under föreningens långa historia har många olika idrottsg
renar utövats. Skidåkning och fotboll har varit de största
sporterna men landsvägslöpning, tyngdly ftning, oriente ring,
_ishockey, hockey- bockey, gymnastik, allmän idrott, dragka
mp
och simning har också funnits på program met.
1934 arrangerades det första störtlop pet från Stortjärnsåsen
. Det var många som ville mäta sina skidåkartalanger med
andra och således, utan att tveka, kastade man och.kvinna
sig utför de branta backarna ner mot målet i Bredvad.
Åsens fotbolls plan påbörjades redan under 1930-ta let men
färdigställdes inte förrän 1949. Dessförinnan spelades matche
r
nere i Älvdalen. Under 1950-ta let breddades planen och
fick måtten 98x59m . Herr-da m-junio r och U-lag har figurer
at i olika
. seriesammanhang. Barnen har deltagi t i byalagsfotbolle
n. År 2000 vann Åsens SK finalen i Sparbankscupen över
div. 3klubben Falu BS med 9-8 efter straffsparksläggning.
Det har inte bara spelats fotboll på Hedvallen. 1954 sattes
publikr ekord när "Snoddas" uppträd de inför 600 betalan
de
åskådare.
Skidåkarna gjorde spår ute i terräng en men ibland var man
hänvisa

de att åka skidor på landsvägen. Under 1960-ta let var
år som stod klart 1969. Föreningen ställde upp i ungdom
sSM där man skördade vissa framgångar.19 74 anordnades
ungdoms-DM i Åsen där Hulåns lag tog hem stafette n med
Gunde
Svan på slutsträckan.

verksam heten livlig och man började projekt era för ett elljussp

Trängsletloppet med goda svenska och utländska skidåka
re arrangerades i början på 1970-ta let tillsammans med Art
SS.
Allmän idrott var populä rt på 1940-ta let och även i Älvdale
n var intresset stort. I tävlinga r mellan byarna i Älvdalen visade
Åsens SK framföt terna. Man tränade längdhopp, höjd, kula
mm norr på Heden och detta resulterade i att man lyckade
s ta
hem vandringsprisets efter tre inteckningar.
Åsens SK har även bedrivi t ishockey- och hockey-bockeyspel
på den egna utomhusrinken som togs i bruk 1959.

År 1970 invigdes Åsens temper erade utomhusbad vilket gjorde
att intresset för simning ökade. Man anställde t o men
tränare som drillade ungdomarna i de olika simsätt\:!n.
Det första Gambudsloppet gick av stapeln 1986 och man
sprang upp till fäbode n Gambodarna och åter. Året därefte
r
ändrades bansträckningen och denna gäller fortfara nde.
Numera ligger deltaga rantale t ligger runt 130 varje år och
det är till
största delen barn och ungdom ar som deltar. De senaste
två åren har Gambudsloppet blivit inställt pga Coronapandem
in.
År 2019 blev Åsens SK:s fotbolls herrar för första gången seriese
grare och gick upp i div 6 och år 2020 lyckades man som
nykomling hålla sig kvar och man spelade således i div 6 under
år 2021. Åren 2020 och 2021 har Åsens SK varit ansvarig
förenin g för Åsens temper erade utomhu sbad, som nyttjats
av bybor, älvdalingar, turister m fl.
Under 2023 firar Åsens SK 100 år som idrottsf örening och
med planering angående detta.

styrelsen avser att fira detta jubileu m och får därför återkom
ma

Vlli du bidrar med ideer och hjälpa till i klubbens verksa mhet
är du välkom men att kontak ta någon i föreningens styrelse
.
Uts_kick angående medlemsavgift för år 2022 på omståe nde
sida.
Åsens SK styrelse består av: Anders Bergman Ordf, Håkan
Röngård, Mattias Allringer, Andreas Röngård, David Rytter
och
suppleanterna Assarina Falk och Dennis Karlsson.
Åsen 2022-04-02 Anders Bergman Ordf

